עיריית באר-שבע

פרוטוקול
ועדת איכות הסביבה מס'
מתאריך 8.5.12
לכבוד ה''ה
משה בורוכוב – מ"מ יו''ר ועדת איכות הסביבה
אמנון כהן-מנהל אגף איכות הסביבה
יוסף פודים – נציג ציבור חברי וועדה
זאב פריימן – חבר מועצה
רונית איבגי  -מתאמת קיימות עירונית
דימטרי פיגלאנסקי – מהנדס העירייה
בני מגרשווילי -מנהל אגף הפיקוח
חנן רוסבי – יחידה סביבתית
לאה כצנל -נציגת עמותת ''באר שבע ירוקה''
חיים אדירי – נציג ציבור
עלמה וטרסקו – משרד החינוך
רותם זריהן '' -החברה להגנת הטבע''
רונית זאבי '' -החברה להגנת הטבע''
עמוס גולדין -עמותת ''מדעני הדרום''
לוסי פלדזון -מנהלת מחלקת רישוי בניה
נימרוד רפפורט – רכז חינוך סביבתי
נעדרו:
יעקב אוחיון  -חבר מועצה
יוסי שלי -חבר מועצה
ד''ר רננה אילן משקיפה נציגת השר להגנת הסביבה התנצלה על היעדרותה
אינה רבינוביץ -ע/מבקר העירייה
טלי כפיר -משרד הבריאות
לריסה מלמד -מנהלת היחידה לאיכות הסביבה
הדסה אדן -מהנדסת המחוז,משרד הבריאות
מוטי לוזון נציג ארגון הקבלנים -משקיף
אבי פוגל -מבקר וממונה על תלונות הציבור
דודי ליפשיץ  -ראש מנהל חינוך
אדר' יוספה דברה-אדריכלית העיר
עמית ריינגולד-סגן מנהל אגף,מנהל
עו''ס דניאלה דרורי-יועצת לענייני אזרחים ותיקים
עו''ס עדנה סבג -קריבוי – יועצת למעמד האישה
משה בורוכוב :מציג עצמו כמחליף זמני ליגאל אובשייביץ .מציג מה על סדר היום
 .1העלאת הצעות לסדר היום מקרב חברי הועדה.
 .2הצגת הנושאים הבאים ע''י מר אמנון כהן ,מנהל אגף איכות הסביבה:
א .סטאטוס – פרויקט הפרדה במקור.
ב .עדכון – ממצאי בדיקות מפגעי ריח.
ג .הקמת פארק לכלבים +מבצע חלוקת שקיות איסוף צואה לכלבים ולתושבי העיר.
ד .עדכון -מחזור
ה .עדכון -מכרז רכז גינות קהילתיות מטעם העירייה.
ו .עדכון -מפגעי סביבה והתמודדות עימם (ריחות ,יתושים ,דליפות)
 .3שונות
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חיים אדירי :מבקש להעלות  7נקודות עיקריות:
 .1ישיבות סדירות של ועדת איכות הסביבה –  6פעמים בשנה
 .2הכשרת נאמני סביבה –  500פעילים
 .3הקמת יחידה לאכפתיות סביבתית – אשר תאופיין בכובעים חולצות ואפודים
 .4יום איכות הסביבה הבינלאומי  – 5.6ראוי לציין אותו
 .5ימי ניקיון לאומי ובינלאומי –  3פעמים בשנה
 .6תחרות עירונית :ועד בית ירוק ,בית כנסת ירוק ,עסק ירוק
 .7פרויקט קיימות בשכונות –  2שכונות בחודש
עלמה :מציגה בפני הנוכחים את תוכנית 'מתווה השרים' ,תוכנית השתלמות בית-ספרית ,אשר
מכשירה את המורים של בית הספר בתחום איכות הסביבה .תוכנית מקיפה תוך שיתוף עם
החברה להגנת הטבע (החהל"ט) ,אשר חלקה השני ,מעוצב על-ידי מורי בית הספר בשיתוף עם
המנחים מהחלה"ט .בשנת הלימודים תשע"ג ישנן  25הקצאות למחוז דרום ,ויש לדחוף לכך
שבתי הספר של באר שבע יגישו את מועמדותם לתוכנית זו.
בורוכוב :זה לא המקום להרחיב בלי הנציגים של החינוך בעיר.
רונית זאבי :אולי עדיף להקדיש את אחת מהישיבות הבאות של הועדה לנושא החינוך.
אמנון:
'הפרדה במקור' עידכון – יש מחלוקת מהותית בין עיריית באר-שבע למשרד להגנת הסביבה.
תוכנית ההפרדה במקור תהווה שינוי תרבותי של ממש בבאר-שבע .העירייה מתעקשת על מתקן
קצה ,לטיפול בפסולת יבשה ורטובה ,תקין שימנע הפצת ריחות .עמדת העירייה היא לחכות עד
שמתקן כזה יהיה קיים ,ולאחר 'לצאת לדרך' .זו מהות הויכוח.
העירייה לא רוצה לצאת למהלך חינוכי מלווה ,עד שלא יהיה מתקן ,כדי לא לאבד מומנטום.
ביקורת נוספת מצד העירייה כלפי המשרד להגנת הסביבה היא שלא סביר העניין שמשרד
החינוך אינו מעורב בנושא ,והעירייה מתבקשת להמציא מערכים לבתי הספר בעיר.
עלמה :חזרתי עכשיו מפגישה בתל-אביב ,בנושא זה ממש .הולכות להגיע ערכות בנושא 'הפרדה
במקור' לשנת הלימודים הקרובה (תשע"ג) ,שיועברו בכל בתי הספר במדינה.
אמנון :אני אסקור עכשיו חלק מהדברים שעומדים על הפרק מבחינת האגף:
 פארק לכלבים עומד להיפתח – פארק ד' .חילקנו ערכות וכיוב'. יצא מכרז לרכז גינות קהילתיות. מחזור – נגמר מכרז עוד מעט ,בקרוב יכנס גורם אחר שיתן גם מענה לפסולת שהייתהעד כה ללא מענה (זכוכית ,פסולת אלקטרונית ,פלסטיק).
 ריחות – בעיקר סביב נושא 'מתקן סגור' .שלחנו דו"ח באמצעות פרופ' עדי וולפסוןורמת חובב .יש ריח מכיוון בני שמעון .כרגע מתחילים שם תהליך ניטור ,שמטרתו
לזהות את מקור הריח ולטפל בו .התהליך קורה בגני הדס ובאתר הדודאים.
בורוכוב – ציין את שמחתו על כך שסוף סוף הסכימו שיש בעיה בגני הדס ובדודאים .אך זו לא
הבעיה היחידה .ישנה גם בעיה של ציפורים רבות אשר מסתובבות בכל האזור .אם ניקח
בחישבון ששכונה חדשה של בתי קקע אמורה להיבנות בקרב המקום ,יש לדאוג מיידית לדרוש
תוך זמן סביר להציג לנו לוח זמנים לפתרון הבעיה .כולל איום עליהם עם צו מנהלי לסגירת
המקום במידה ולא נקבל את הנתונים תוך שלושה חודשים.
הנוכחים הסכימו עם הדבר.
אמנון :ממשיך את דבריו.
 יתושים – בשנה שעברה התמודדנו בהצלחה רבה עם מכת היתושים בעיר ובנחל בארשבע בפרט .השנה הגדלנו את הטיפול ,אולם המצב פחות טוב מהתקופה המקבילה
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אשתקד .יש חברה קבלנית שאנו עובדים עימה שהתחילה לפעול כבר באזור נחל באר-
שבע לפינוי האשפה .לידע כללי ,בדיקה עכשווית קבעה שמי הנחל נקיים.
בורוכוב – מזכיר לאמנון שבדיון בועדת מכרזים ,עם הפעלת הקבלן ,התחייב אמנון על כך
שהשנה לא יהיו יתושים ,כפי שבשנים קודמות לא היו.
אמנון :ממשיך את דבריו.
 מחנה נתן – כנראה איששו הודות לבדיקה שנעשתה במקום בלחץ שלנו ,שישנו נוהלפינוי שמנים לא תקין .דבר אשר גורם לביוב לעלות על גדותיו ולפוגע באזור נחל בקע.
בורוכוב – מציין כי גם בזמן הקדנציה שלו ,היו בעיות של פינוי שמנים בבסיסים צבאיים ,ורק
לאחר פנייה לאלוף הפיקוד הנושא הוסדר .ממליץ לאמנון כהן לנהוג באותה הצורה.
רונית איבגי ' :עלה לאוויר' אתר 'עיר מקיימת' בתוך אתר העיר .כמו כן ,זכינו בתקציב של 1
מיליון  ₪להקמת פארק בשכונה ד'.
בורוכוב :אני מציע שאנשים יכינו מראש את הדברים שלהם מודפסים ,כך אנשים יוכלו
להתכונן לדבר.
רונית זאבי :מציגה את נושא הגינות הקהילתית.
יתרונותיה של הגינה:
.1טיפוח פני העיר
 .2מרכז לפעילות מחזור
 .3מרכז לפעילות שכונתית ומעורבות תושבים במקום מוגדר.
היה לנו ניסיון בשכונה ג' עם שיתוף נוער במצוקה בהקמת הגינות – דבר שיצר מצב שהם לא
הרסו את הגינה ,ודאגו שאף אחד לא ישחית אותה.
פעילות נוספת היא בחצרות של הבלוקים ,בהם נעשים ניסיונות להקמת גינות לחצרות.
יש גינות אקולוגיות בחצרות בתי הספר ובגני הילדים.
יש הרבה שטחים פתוחים  -במקום שיהיו עזובים ,ניתן לייצר מצב שמ 15-גינות קהילתיות
בבאר-שבע למס' גבוה יותר משמעותית.
רונית מקרינה מצגת בנושא הגינות הקהילתיות ,אשר מראה את הקמתה של גינת סיגליות
בשכונה ד'.
בורוכוב – יש לציין שהצגה זו הינה הצגה מרשימה .אנו רואים שנעשתה עבודה יסודית בנושא.
לצערנו בשל העובדה שהחדר הוזמן באמצע הזמן ,נאלץ להפסיק ולא נוכל להאריך בדברים .אני
מבקש שבפעם הבאה יוקצה חדר עם זמן מספיק מראש כדי שלא תחזור על עצמה תקרית כזו.

רשם :נימרוד רפפורט

משה בורוכוב וסגן ראש העיר
מ"מ יו''ר ועדת איכות הסביבה
_______________________
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